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Formação da Educação Infantil,  p.3Confira também:

Ação pedagógica de Acompanha-
mento das Aprendizagens, p.6

Subsecretaria de Educação Básica 

“Não há melhor arma do que o conhecimento, e não há melhor fonte de  
conhecimento do que a palavra escrita.“ (Malala Yousafzai)
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A primeira edição da Virada Pedagó-
gica da Secretaria de Educação do DF, em 
parceria com a Universidade de Brasília, 
reuniu propostas e ações em torno de me-
todologias ativas para aprendizagem. 

Vários painéis fomentaram a discus-
são do assunto e sugeriram ações 
para implementação em sala de aula.

Saiba mais na página 2

Virada Pedagógica na SEEDF
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Em 20 de dezembro de 2018, foi 
publicada a Portaria nº 419, que insti-
tui a Política de Educação Básica do 
Campo, no âmbito da Secretaria de Es-
tado de Educação do Distrito Federal. 

Reforçamos a importância do es-
tudo e apropriação dos princípios e 
procedimentos apresentados pela Por-
taria por toda a comunidade escolar, 
uma vez que o alinhamento das polí-

ticas educacionais da SEEDF, voltadas 
para a população do campo aos Marcos 
Normativos Federais e aos documentos 
regulatórios da Educação Pública do 
Distrito Federal, tem caráter relevante 
dentre as ações em andamento.

Informações

3901-3192

Educação do Campo -  Portaria N° 419/2018

No dia 20 de março, aconteceu um 
encontro central que reuniu profissionais 
da educação e especialistas da área, no 
teatro da Universidade Católica de Brasília 
(UCB). Também foram realizados encon-
tros nas 14 regionais de ensino, envolven-
do os profissionais da educação das diver-
sas etapas. Houve, ainda, na Escola Parque 
308 Sul e no Museu Nacional, formação 
específica para o Ensino Médio, a EJA e a 
Educação Profissional do noturno e para a 
Educação Especial, respectivamente.

O tema da primeira Virada pedagógi-
ca foi “Ser capaz de utilizar metodo-
logias ativas”. A proposta da SEEDF é 
que o evento tenha edições mensais 
para debater assuntos de interesse da 
educação.

A Secretaria vai subsidiar as escolas 
com textos e vídeos durante o ano para 
ajudar nesse processo de planejamento 
e implementação de atividades pedagó-
gicas. As Viradas Pedagógicas também 
serão um espaço aberto para as equipes 
mostrarem projetos que estão sendo de-

senvolvidos com sucesso nas escolas. A 
ideia é inspirar colegas e melhorar o que 
ainda for necessário. (Foto: Radson Lima)

Saiba Mais

www.se.df.gov.br/virada-pedagogica-
mostra-aprendizagem-ativa-e-jogos

Virada Pedagógica fomenta Metodologias Ativas
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Com o objetivo de oferecer formação 
continuada aos profissionais da educação, 
a Secretaria de Estado de Educação do Dis-
trito Federal - SEEDF- , por meio da Subse-
cretaria de Educação Básica - SUBEB - e da 
Diretoria de Educação Infantil - DIINF -, pro-
porcionam aos professores da Educação 
Infantil três dias de Formação, conforme 
estabelecido em calendário escolar anual.

A Formação tem por objetivo instru-
mentalizar e fortalecer o trabalho pe-
dagógico na Coordenação Regional 
de Ensino e nas Unidades Escolares.

A primeira formação será no mês de 
abril e ocorrerá em polos para melhor 
atender ao público e durante a formação 

será realizada a abertura dos trabalhos da 
“Plenarinha da Educação Infantil” que em 
2019 terá como tema: “ Brincando e en-
cantando com histórias”. 

Participarão do evento de formação 
professores e coordenadores pedagógi-
cos das Unidades Escolares Públicas e Ins-
tituições Educacionais Parceiras, Gestores 
Pedagógicos, além dos Coordenadores 
Intermediários e Coordenadores Inter-
mediários de Apoio, totalizando cerca de 
3.250 profissionais.

Informações:

3901-3276

Diretoria de Educação Infantil - DIINF

Dias de Formação da Educação Infantil

A francofonia é comemorada no dia 20 
de março. Entretanto, durante todo o mês, 
são realizadas várias atividades culturais 
para celebração da língua francesa e das 
culturas dos países e/ou comunidades que 
falam o idioma. A francofonia corresponde 
a uma comunidade linguística que envolve 
todas as pessoas que têm em comum a lín-
gua francesa, chamadas de “francófonas”. 

A Organização Internacional da Fran-
cofonia - OIF -  é o órgão responsável pelas 
ações, sendo representado em cada país 
por missões diplomáticas de países fran-
cófonos. Em Brasília, a SEEDF participa das 
atividades da celebração francófona, plane-
jadas, especialmente, para os estudantes e 
professores de francês dos Centros Interes-
colares de Língua - CIL -, e que mobilizam 
cerca de 1.000 estudantes a cada ano.

A Semana da Francofonia figura como 

evento no calendário anual dos CIL e cons-
titui uma grande parceria da SEEDF com a 
Embaixada da França.

O evento anual fortalece o ensino da 
língua francesa no DF. As atividades deste 
ano contam com Maratonas Poéticas, Ba-
zar da Francofonia, sessões de cinema e 
eventos esportivos, que acontecem nas vá-
rias instituições que desenvolvem o ensino 
da língua em Brasília, como a Aliança Fran-
cesa de Brasília e a Lycée Français François 
Mitterrand (Escola Francesa de Brasília).

Celebração da Francofonia 
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Entre os dias 25 de fevereiro 1º de mar-
ço, a Diretoria de Ensino Fundamental - 
DIEF - promoveu uma semana de capaci-
tação para a equipe, visando à preparação 
dos Gerentes, Coordenadores, Assessores  
mediante  formação profissional no intuito 
de  aprimorar  habilidades para executar 
funções específicas demandadas pela Se-
cretaria de Educação do Distrito Federal.

Com o tema gerador “ Planejamento 
em Movimento”, os partícipes aprecia-
ram os seguintes assuntos:

• Exclusão, Inclusão, Violência Escolar, 
Bullying (Professor Ivar), Pedagogia do 
Cuidado (Professor Luiz  Síveres).

• Sistema Permanente de Avaliação 
SIPAE-DF (SUPLAV/SEEDF), Organização 
do Trabalho Pedagógico e o Currículo em 
Movimento do Distrito Federal (Professo-
ras Alessandra Ever, Viviane da SUBEB e 
Consultor Lucas);

• Panorama histórico de Políticas para 
correção de fluxo escolar adotadas no 
Distrito Federal ( Professor Radson Asses-
soria/SUBEB), Notas Introdutórias sobre 
planejamento  e;

• Planejamento estratégico ( Professo-
ra Urânia/EAPE), Plano de Ação ( Professo-
ra Marli Ribeiro, Diretora da DIEF/SUBEB).

Destacaram-se, nas formações, a ri-
queza dos temas abordados, a parti-
cipação qualitativa das equipes, troca 
de experiências e fortalecimento do 
trabalho em prol de uma fundamen-
tação teórica consistente.

Informações

3901-8201

Diretoria de Ensino Fundamental - DIEF

Semana de formação na DIEF

Foto: acervo DIEF
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A  Gerência de Educação em Direitos 
Humanos e Diversidade – GDHD/SUBEB -, 
em parceria com a Defensoria Pública do 
Distrito Federal, está ofertando formação 
para professoras/es que atuam nos Núcleos 
de Ensino das Unidades de Internação 
Socioeducativas/NUEN, na temática: 
Comunicação Não-Violenta nas Escolas 
- “Aprenda a dialogar com empatia”. 

A formação vem para alinhar e integrar 
as ações do Projeto “Direito para a Liber-
dade” e será ofertada no horário de Coor-
denação Pedagógica, no turno vespertino, 
em 5 encontros na Escola da Defensoria.

O objetivo da ação é fornecer forma-
ção às/aos professoras/es atuantes 
nos NUEN para promoverem a re-
flexão em sua prática, subsidiando 
ações pedagógicas inovadoras em-
basadas nos direitos humanos e no 
SINASE e, consequentemente, dimi-
nuindo os conflitos gerados no am-
biente escolar.

Informações:

3901-8025

Comunicação Não-Violenta no Sistema Socioeducativo

A Subsecretaria de Educação Básica - 
SUBEB-, por meio Gerência de Educação 
Ambiental, Patrimonial, Língua Estrangei-
ra e Arte-Educação - GEAPLA -, divulga a 
realização da 3ª edição do Curso de Ges-
tão Sustentável da Água e dos Resíduos 
Sólidos nas escolas do Distrito Federal. O 
público participante deverá ser compos-
to, preferencialmente, por profissionais da 
Educação Básica e da Carreira Assistência 
da SEEDF, contemplando ainda professo-
res que atuam/atuaram nos Projetos Par-
que Educador (parceria SEEDF com o 
IBRAM/SEMA) e Mensageiros da Água 
(parceria com a CAESB).

O objetivo é difundir e ampliar conhe-
cimentos técnico-pedagógicos sobre a 
gestão responsável e compartilhada da 
água e dos resíduos sólidos. Nesse senti-
do, a formação continuada dos profissio-
nais da rede pública de ensino instrumen-
taliza o professor como multiplicador dos 
conteúdos relacionados à temática e aos 

eixos transversais do Currículo em Movi-
mento do Distrito Federal.

O Curso de 120 horas será realizado no pe-
ríodo de abril a dezembro de 2019. Serão 
ofertadas 2 (duas) turmas com 40 (qua-
renta) vagas cada, nos horários matutino e 
vespertino a serem escolhidos pelo cursista, 
conforme informações disponíveis no sítio 
do Centro de Aperfeiçoamento dos Profis-
sionais de Educação - EAPE.

Evidenciamos que a parceira com a 
CAESB, ADASA, UnB, SEMA, IBRAM, SLU e 
Escola da Natureza/SEEDF, realizará aulas 
presenciais e saídas de campo. Os interes-
sados devem se inscrever diretamente no 
sítio da EAPE, no período de 13/03/2019 a 
28/03/2019.

 Incrições

link: www.eape.se.df.gov.br

Curso: Gestão Sustentável da Água e dos Resíduos Sólidos
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59º Jogos Escolares do DF – JEDF 2019
Estão abertas, entre os dias 25 de 

março e 5 de abril, as inscrições para a 
participação nos Jogos Escolares do Dis-
trito Federal 2019 - Etapa Regional - nas 
seguintes modalidades coletivas* :

• Basquetebol.
• Futsal.
• Handebol.
• Voleibol.

*Categorias de 12 a 14 anos (nasci-
dos entre 2005 e 2007) e 15 a 17 anos 
(nascidos entre 2002 e 2004).

Informações e Inscrições

escolas.se.df.gov.br/gefid/gejoesc/jedf

https://goo.gl/forms/
HgN7ikPf6jawQjd72 

Com intuito de garantir as aprendiza-
gens dos estudantes da rede, a SUBEB 
promoveu ações pedagógicas de revisão 
para o Ensino Fundamental e Médio nos 
componentes curriculares Língua Portu-
guesa e Matemática. 

No primeiro momento, as equipes de 
professores das Diretorias de Ensino 
Fundamental e Médio identificaram 
as principais fragilidades observadas 
nas Provas Diagnósticas dos anos an-
teriores. A partir dessa análise, foram 
selecionados os descritores e itens 
que correspondem às maiores dificul-
dades identificadas, a fim de construir 
as Avaliações de Acompanhamento 
das Aprendizagens. Além dessas 
avaliações, foram também elabo-
rados os Cadernos de Revisão, que 
são compostos por 12 propostas de 
atividades, nas quais constam: breve 
contextualização das temáticas, res-
postas, aprendizagens esperadas e 
sugestões de aprofundamento. 

As avaliações foram aplicadas nas uni-
dades escolares e as respostas dos estu-
dantes foram lançadas no sítio Avaliação 

em Destaque para correção e produção 
de relatórios. A partir desses resultados, 
os professores puderam utilizar os Cader-
nos de Revisão para orientar os estudan-
tes a superar as dificuldades observadas.

Saiba Mais

www.se.df.gov.br/

cadernos-de-revisao/

Ação pedagógica de Acompanhamento das Aprendizagens
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A Diretoria de Ensino Médio (DIEM) 
vem realizando estudos e acompanhando 
as discussões acerca de novos modelos de 
Ensino Médio. As perspectivas apontam 
para um ensino mais flexível e diversificado. 
As mudanças buscam atender às necessida-
des educacionais dos jovens, oferecendo 
diferentes trajetórias para essa etapa.

Nesse sentido, a DIEM promoveu en-
contros para apresentação de uma 
minuta sobre a proposta da nova 
arquitetura do Ensino Médio para o 
DF. Diversos setores já conheceram 
e contribuíram, incluindo as subse-
cretarias da SEEDF, equipes pedagó-
gicas das UNIEBs, FDE, SINPRO, CEDF, 
representantes das licenciaturas da 
UnB, do IFB, de instituições privadas, 
da OAB-DF etc.  

As discussões seguirão nos próximos 
meses, garantida a participação de to-
das as CREs e comissões compostas por 
profissionais da educação e estudantes 
das UEs. A DIEM elaborou a coleção “En-
sino Médio em debate”, disponível no link 
http://www.se.df.gov.br/6824-2/. A partir 
dessa leitura, as UEs poderão contribuir 
na construção coletiva da proposta em 
fóruns locais e regionais. 

DIEM promove discussões sobre o Ensino Médio
Fotos: Acervo DIEM (apresentações para o Conselho de Educação do DF e para representantes da UnB)
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Expediente

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Secretário: Rafael Parente
Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB)
Subsecretária: .Jaqueline Domingues de Aguiar
Endereço: SBN, Qd 02 - Bl. “c”, Lote 17 – Ed. Phenícia 5º andar Brasília - DF
E-mail: assessoriaespecial.subeb@edu.se.df.gov.br       Telefone: 3901 3285
Edição e Programação Visual: Frank Alves       Revisão: Selma Frasão

A Secretaria de Educação do Distrito Fe-
deral - SEEDF -, em parceria com a Secretaria 
de Cultura do Distrito Federal - SECULT - e 
com a Secretaria de Meio Ambiente do Distri-
to Federal - SEMA - e Instituto Brasília Am-
biental - IBRAM - realiza a Formação: Educa-
ção Ambiental e Patrimonial - relações 
culturais e ambientais na prática pedagógica. 

O objetivo do curso é a formação dos 
professores que atuam na Escola da Na-
tureza, no Projeto Parque Educador e no 
Projeto Territórios Culturais para atendi-
mento aos estudantes da rede pública de 
ensino do DF nos Parques Ecológicos/Uni-
dades de Conservação - UCs -, nos Territó-
rios Culturais e na Escola da Natureza por 
meio de atividades de educação ambien-
tal e patrimonial. Os conteúdos da forma-
ção envolveram, entre outras atividades, 
conhecimentos sobre a arqueologia do 
DF; fazendas e estradas coloniais; a Missão 
Cruls e a implantação do DF; o panorama 

do patrimônio cultural no Brasil e DF e o 
Projeto Aquaripária e Água Matriz Ecope-
dagógica. (Foto: Acervo DCDHD)

O curso tem carga horária de 120h, sendo 
90h presenciais e 30h indiretas e realizado 
entre os meses de fevereiro e junho de 2019. 
Os conteúdos abordados nas áreas de edu-
cação ambiental e patrimonial visam for-
talecer as Políticas de Educação Ambiental 
Formal (Portaria nº 428, de 4 de outubro de 
2017) e de Educação Patrimonial (Portaria 
nº 265, de 16 de agosto de 2016) da SEEDF.

Formação: Educação Ambiental e Patrimonial 
Relações culturais e ambientais na prática pedagógica

O Boletim Informativo da Subsecretaria de 
Educação Básica é uma publicação virtual que 
tem o propósito de compartilhar conteúdos, 
materiais, ideias, projetos, eventos e notícias da  
SUBEB, suas coordenações e diretorias, além de 
divulgar ações pedagógicas relevantes que 

acontecem nas CREs e nas Unidades Escolares da 
SEEDF. Sugestões de pautas podem ser 
enviadas para o seguinte correio eletrônico:

informativosubeb@gmail.com

Limite: 1000 caracteres

Você tem sugestão de pauta para o Boletim? Participe!

Secretaria
de Educação
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